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 0231اخذ کارشناسسی پرستاری از دانشگاه ازاد  داحد مشهد ،-
 
 0231-0231ندن طرح نیروی انسانی گذرا-
 
همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به عنوان مربی بالینی همزمان با اشتغال در بیمارستان مهر مشهد به عنوان -

  0231-0231مسیؤل بخش جراحی.
 
 .0231خرداد. شد پرستاری ،گرایش داخلی وجراحی ،ار اخذ کارشناسی-
 
 تا کنون. 1111مت اروپا از سال عضو انجمن روانشناسی سال-
 

Rating-  مقاله برای دانشگاهMC Masyer Canada   با کنونو 1111از سال 
 
 The British Institute Of Homeopathy Of Londonاز  Homeopathy Medicineاخد مدرک -

 .1111درسال

 
 شرکت در همایش های داخلی و خارجی

 
 
 

بررسی ارتباط بین سالمت مرتبط با کیفیت زندگی و افسردگی در دختران دانشجوی پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 ارومیه. .0211بجنورد.کنگره بین المللی ارتقاء سالمت زنان.شهریور 

Pain in Iranian multiple sclerosis patients living in North Khorasan province. 

 . 0211همایش منطقه ای درد و تدابیر آن  

هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی به استحضار می  بررسي میزان آگاهي بانوان سالمند از شیوه زندگي سالم.               

...( از سوی کمیته علمی کنگره جهت ارائه به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار )درپیشنهادی شما تحت عنوانمقاله  رساند :

 0211آبان گرفته است .

 

آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده ی پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسالمی   ربررسی عوامل استرس زا د .

 .1111 آموزش علوم پزشکی و دومین جشنواره شهید مطهری.دهمین کنگره کشوری  ,واحد بجنورد

ًقغ ُْرهْى ُای تیزّئیذی هٌابغ     طالَ ی بجٌْرد در خصْؽ  02تا  02رطی هیشاى آگاُی سًاى بر

غذائی ّ رفتار ُای تغذیَ ای بَ هٌظْر تؼخیؾ ًیاس ُای آهْسػی بزای پیؼگیزی اس اختالالت کوبْد یذ 

 6th medical science congress. 7002  آهْسع()ًقغ کلیذی پزطتار در 

• The protection study of turmeric(curcuma longa) at liver,neural system,gasterointestinal system 

and kidneys against experimental toxicity in broilers(an histopathologic study).   کٌفزاًض ػلْم



 022۲ اٍ ًْا اطکْچیا.داًؼگ-داهی ّ کؼاّرسی

• 

بزرطی اثز بخؼی آگاُی افزاد در هؼزض خطز بَ ػٌْاى گام هْثز در پیؼگیزی اختالالت کوبْد یذ )ًقغ  
 .The second national assembly of Iranian woman and research  کلیذی پزطتار در آهْسع(

7006 

 

ػاغل در بیوارطتاى ُای بجٌْرد )خزاطاى  فزطْدگی ػغلی ّ ػْاهل هْثز بز آى در کادر بالیٌی •
 02۰2 ُوایغ هلی یافتَ ُای ًْیي در رّاًؼٌاطی بالیٌی.  ػوالی(

هیشاى تواص ػغلی با خْى ّ ػْاهل هزتبط با آى در پزطٌل بالیٌی بخغ دّلتی بجٌْرد ) خزاطاى  •
 02۰2 .۰833اطفٌذ  02-۰3-ُوایغ طزاطزی رفتارُای پزخطز  ۰831ػوالی( در طال 

 

• The epidemiology of head trauma in North Khorasan(Bojnourd) 51 th international congress  

of neurolgy &clinivcal electrophysiology of iran- 72-00 may. 7002 

 

 . ۰831.بزرطی ػیْع افظزدگی در بیواراى ُوْدیالیشی بجٌْرد)خزاطاى ػوالی( در طال  •

 0223 پزطتاری پیًْذ کلیَ ّ دیالیش.کٌگزٍ ی طزاطزی  

 

بزرطی هیشاى فزطْدگی ػغلی ّ ػْاهل تؼذیذ کٌٌذٍ ی آى در پزطتاراى بالیٌی بخغ دیالیش در •
 0223 کٌگزٍ ی طزاطزی پزطتاری پیًْذ کلیَ ّ دیالیش.  ۰831بجٌْرد) خزاطاى ػوالی( در طال 

 
 

تغذیَ ًاهٌاطب تِذیذ جذی در  -درهاًی بجٌْردػیْع کن خًْی در طالوٌذاى هزاجؼَ کٌٌذٍ بَ هزاکش 
 0223 .۰833اطفٌذ  ۰0-۰8 -ُوایغ طزاطزی طالوٌذی ّ پشػکی طالوٌذاى  طالهت طالوٌذی؟

 

 

بزرطی هیشاى تواص ػغلی با خْى در پزطٌل بالیٌی بیوارطتاى اهام رضا هؼِذ ) خزاطاى رضْی( در  •
0221 پشػکی، پیزاپشػکی پزطتاری ّ هاهائی.اّلیي ُوایغ کؼْری هخاطزات ػغلی در   ۰831طال   

 


